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Volt szerencsénk két évvel ezelőtt 
megismerkedni a Gyógyító bocsok 
munkájával. A Bács-Kiskun Megyei 
Kórház Alapítványa által támogatott 
programon belül a Nyuszi és Csiga 
csoportosok részt vehettek egy szín-
vonalas programon a művelődési 
házban ideiglenesen kialakított cso-
portszobánkban. A gyerekek egész 

héten napi tevékenységeik során az 
emberi test felépítésével, működé-
sével foglalkoztak, így kitűnő pro-
jektzárásnak bizonyult a pénteki nap 
programja.

Terveink szerint mentőautóval 
érkeztek volna az egészségügyi dol-
gozók - egy doktornő, egy balesetis 
ápolónő és egy mentőtiszt - de saj-

nos nem tudtak mentővel jönni, mert 
minden járművük szolgálatban volt. 
Azonban ez sem vette el a gyerekek 
kedvét és lelkesedését, hogy aktívan 
részt vegyenek a beteg kismackók 
megvizsgálásában, a gyulladt vak-
belének eltávolításában, a sebek be-
kötözésében.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Gyógyító bocsok az óvodában
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Ajánlat fedett kerékpártárolóra

Az önkormányzat a „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” című 
projekten belül fedett kerékpártáro-
ló telepítéséhez kapcsolódóan aján-
lattételi felhívást tett közzé, három 
gazdasági szereplő részére. Mindhá-
rom ajánlattevő megtette ajánlatát. A 
Mega-Sped Kft. bruttó 6.127.750,- 
Ft-os, a Grandbau-Ker Kft. bruttó 
5.029.200,- Ft-os, míg az Alma-Rend 
Kft. 4.042.410,- Ft-os ajánlatot adott. 
A kiírás szerint a legalacsonyabb 
ajánlatot adóval köt szerződést az 
önkormányzat. A három ajánlattevő 
közül a legalacsonyabb árajánlatot az 
Alma-Rend Kft. adta, ezért az önkor-
mányzat velük köti meg a szerződést. 
A projekt megvalósításához az önkor-
mányzat 125.530,- Ft önerőt biztosít.

Általános iskolai körzethatárok 
felülvizsgálata

A Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal Kecskeméti Járási Hivatala tá-
jékoztatást adott, hogy megkezdték az 
általános iskolai beiskolázási körzetek 
megállapítását a 2019-2020-as tan-
évre. A Járási Hivatal minden évben 
beszerzi az illetékességi területén ta-
lálható települési önkormányzatok vé-
leményét. Zayzon Jenőné jegyző java-
solta a képviselő-testületnek a Buzás 
János Általános Iskolai Tagintézmény 
kijelölését, amivel a képviselők egyet-
értettek.

Digitális alaptérkép megigénylése

A települési arculati kézikönyv 
elkészítéséhez a polgármester kérel-

mezheti a földmérési és térinformati-
kai államigazgatási szervnél az ingat-
lan-nyilvántartásról szóló, valamint a 
földmérési és térképészeti tevékeny-
ségről szóló törvény szerint, az adat-
bázisok és adatok szolgáltatását térí-
tésmentesen. A kérelemhez mellékelni 
kell a képviselő-testület határozatát és 
nyilatkozni kell, hogy kizárólag a dön-
tésben meghatározott dokumentumok 
elkésztéséhez használja fel az adato-
kat. A képviselő-testület a településké-
pi arculati kézikönyv és településképi 
rendelet készítéséhez a digitális alap-
térkép megigénylését kezdeményezi.

Országos Egyesület a Mosolyért 
Közhasznú Egyesület támogatása

Az Országos Egyesület a Moso-
lyért Közhasznú Egyesület támogatási 
kérelemmel fordult az önkormányzat-
hoz. Az egyesület már hosszabb ideje 
támogatja a Bács-Kiskun Megyei Kór-
ház Csecsemő- és Gyermekosztályát. 
Most is az ő érdekükben fordultak tá-
mogatási kérelemmel az önkormány-
zathoz. A gyermek intenzív osztály 
részére szeretnének támogatást kérni 
diagnosztikai eszközök beszerzésé-
hez. A képviselő-testület húszezer fo-
rint támogatás odaítéléséről döntött. 
Az összeggel 2018. december 31-ig 
kell elszámolni az egyesületnek.

Balesetveszélyes a vasúti átjáró

Tormási Zoltán alpolgármester ko-
rábbi testületi ülésen jelezte, hogy a 
zártkertek végében lévő vasúti átjáró 
nagyon balesetveszélyes. A bokrok, 
fák teljesen benőtték az átjárót. Az 
átjáró előtti bukkanót legalább 30-40 

méter hosszon szintbe kellene hozni, 
az átjáró mindkét oldalán a fákat, bok-
rokat ki kell takarítani. Ennek kapcsán 
Zayzon Jenőné jegyző eljárt a Köz-
lekedési Hatóságnál, hogy tegyenek 
intézkedést a balesetveszély elhárítá-
sa érdekében, mivel a vasúti átjárók 
felülvizsgálata során megállapított 
hiányosságok megszüntetésében ők 
az illetések. A Közlekedési Hatóság 
helyszíni szemlét hívott össze az ön-
kormányzat és a MÁV bevonásával.

Sebességkorlátozó táblát tesznek ki

Az Iskola utca lakói bejelentéssel 
éltek, hogy – az Iskola utca a Magyar 
Állam tulajdona és a Magyar Közút 
Zrt. kezelésében van – az út állapota 
jelentősen romlott, hatalmas kátyúk, 
gödrök éktelenkednek és már egy 
kisebb eső után sártenger borítja az 
aszfaltot és annak széleit. Kérték az 
út javítását és sebességkorlátozó tábla 
elhelyezését. Jegyző asszony továb-
bította a lakosok kérelmét a Magyar 
Közút Zrt-nek. A Közút tájékoztatta 
az önkormányzatot, hogy az út, nyil-
vántartásukban nem szerepel, és az 
utat átadják az önkormányzatnak. A 
tulajdoni lap szerint a tulajdonos a 
Magyar Állam, kezelője a Magyar 
Közút Zrt. A sebességkorlátozó tábla 
kihelyezésére nem reagáltak. Miután 
a tulajdonjog rendezése elhúzódhat, 
jegyző asszony ismét megkereste a 
Magyar Közutat a 30-as sebességkor-
látozó tábla kihelyezése miatt. A Ma-
gyar Közút Zrt. válaszában közölte, 
hogy az önkormányzat ezzel kapcso-
latosan saját hatáskörben intézkedhet. 
A sebességkorlátozó tábla kihelyezé-
sére rövid időn belül sor kerül.

A testületi ülésről jelentjük

Vasúti átjáró karbantartási munkálatok
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy karbantartási munkát végeznek a 145 sz. Kecskemét–Szolnok vasútvo-
nalon. A kivitelezési munka érinti a vasútvonal 148+89 hm szelvényben lévő földutas vasúti átjárót (Nyár-
lőrinc Dózsa György út) melynek burkolatát 2018.12.05. 08:00 – 2018.12.06. 14:00 közötti időszakra fel-
bontják. Ez idő alatt közúti közlekedésre a 159+93 (Nyárlőrinc, Fő út és Sugár út)  szelvényben lévő átjárót 
kell használni.
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A vizsgálatokhoz, műtéthez steril 
kötényt, orr-száj maszkot és fityulát 
húztak magukra, hogy minden ba-
cilustól megkíméljék beteg kisbará-
taikat. Az igazi vizsgálati eszközöket 
a gyerekek kezükbe vehették, kihúz-
hatták a maci mancsából a szálkát, 
megmérhették a vérnyomását, a hő-
mérsékletét és pulzusát, elaltathatták 
a műtét előtt, megnézhették, hogy 
mit rejt a maci pocakja és hol van a 
gyulladt vakbele, utána pedig össze-
varrhatták a pociját. Még az infúziót is 
bekötötték, hogy azon keresztül kapja 
az antibiotikumot. 

A gyerekek nagyon sok ismerettel 
rendelkeztek, melyben a szakembe-
rek meg is erősítettek bennünket. Bí-
zom benne, hogy az évek múlásával, 
amikor élesben kell bizonyítani segítő 
szándékukat ugyanilyen empátiával, 
lelkesedéssel fordulnak majd ember-
társaikhoz is, mint most hűséges kis-
barátaikhoz, a játék mackókhoz.

Sváb-Kovácsné Rédai Erzsébet

Gyógyító bocsok az óvodában

Gyerekeknek hasznos számítástechnikai előadások
A könyvtár az előző félévekhez 

hasonlóan egyedi számítástech-
nikai előadásoknak adott helyett, 
mely a gyerekek számára hasznos, 
érdekes, tanulást segítő webolda-
lakat, valamint az internetes, szá-

mítógépes játékokat mutatták be, 
csoportosították. 

Az első előadáson a különböző 
weboldalak egy interaktív vetítés 
és egy internetes, valós megjele-
nítés kombinációjával kerültek 

bemutatásra. Számtalan tanulást 
segítő oldal mellett a környezetvé-
delemmel és a könyvtárhoz mél-
tóan a könyvekkel, az olvasással 
kapcsolatos internetes weblapok is 
terítékre kerültek. De nem marad-
hattak el a kultúrával, vagy éppen a 
háziállatokkal kapcsolatos interne-
tes oldalak, ahogy a fejlesztő játé-
kokat tartalmazó lapok sem.

A második előadáson fiatalok a 
különféle számítógépes, internetes, 
okostelefonokhoz köthető játékok 
eltérő aspektusaival ismerkedhet-
tek meg. A fiatalok is elmondhat-
ták véleményüket, tapasztalataikat, 
illetve számítógépes játékokkal 
kapcsolatos szokásaikat. A vetítés-
sel egybekötött előadás rengeteg 
kérdést tett fel és válaszolt meg a 
fiataloknak, de a különféle pszi-
chológiai, egészségügyi tényezők 
is bemutatásra, kitárgyalásra kerül-
tek.
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Pedagógusminősítés
Tévében, rádióban gyakran hallani 

a pedagógus életpályamodell bevezeté-
séről. A gyerekek is beszámolnak arról, 
amikor egy-egy tanáruk vagy óvónéni-
jük épp minősül. De mit is jelent mind-
ez? A részleteket a pedagógusokon kí-
vül kevesen ismerik.

Magát a pedagógusminősítést 2013-
ban vezették be. Ennek lényege, hogy 
a főiskolát épp elvégzett pályakezdők 
gyakornokként kezdik munkájukat, két 
év után egy sikeres minősítési eljárás 
után lépnek a Pedagógus 1. fokozatba. 
Ez a fokozat csak egy átmeneti állomás, 
innen meghatározott időn belül kötelező 
továbblépni Pedagógus 2. szintre. 

És hogyan lehet szintet lépni? Egy 
több fordulós minősítési eljáráson kell 
sikeresen megfelelni. Ehhez első lé-
pésként el kell készíteni egy portfóliót. 
Erre a jelentkezést követően bő fél év 
áll rendelkezésre. Ez látszólag hosszú 
idő, de mégis megvan az oka annak, 
hogy ez a mai pedagógusok egyik leg-
nagyobb mumusa. A portfólió ugyanis 
nem más, mint egy szakmai alaposság-
gal összegyűjtött és elkészített doku-
mentumgyűjtemény. Tartalmaznia kell 
a pedagógus szakmai életútját, az iskola 
bemutatását, egy problémás eset leírá-
sát, (természetesen a megoldás módjá-
val, indoklásokkal együtt), egy kolléga 
órájának vázlatát, majd annak részletes 
pedagógiai elemzését. Egy kiválasztott 
osztály számára 4 óra vázlatát olyan 
részletességgel kell megírni, hogy ab-
ban szinte minden, az órán elhangzott 
mondat legyen lejegyezve. Ezen kívül 
fel kell tüntetni az óra pedagógiai és 
nevelési céljait, milyen kompetenciákat 
fejlesztünk, a munkaformákat, módsze-
reket, felhasznált eszközöket, és ter-
mészetesen minden felhasznált képet, 
idézetet le kell hivatkozni. Ehhez a 4 
órához, miután megtartottuk, részle-
tes reflexiót, értékelést kell mellékelni. 
Egy csoportprofilon keresztül magát az 
osztályt is részletesen kell jellemezni. 
(A személyiségi jogok védelme nagyon 
fontos a portfólió megírásakor, sem a 
gyerekek neve, sem fényképük nem je-
lenhet meg az anyagban!) El kell készí-
teni egy tematikus tervet, amely annak a 
fejezetnek a részletes terve, amelyikben 

a bemutatott 4 tanítási óra is szerepel. 
Itt is fel kell sorolni valamennyi ide tar-
tozó óra témáját, céljait, a módszereket, 
munkaformákat, stb. Magához a temati-
kus tervhez is reflexiót kell írni, mely-
ben részletesen ki kell fejteni, hogy is 
helyezkedik el a témakör az éves anyag-
ban, a választott célok, feladatok, mun-
kaformák hogyan eredményezik majd a 
tanév sikeres elvégzését. És ezzel még 
mindig nincs kész a portfólió! El kell 
még készíteni két szabadon választott 
dokumentumot, amelynek témája egy 
hosszabb listából választható. Csak 
néhány példa a lehetőségekből: ver-
senyek, kirándulások szervezése, mű-
sorok készítése, szakmai publikációk, 
innováció, saját projektterv, stb. Ezek 
összessége adja a portfóliót, mely-
ben a minősítő bizottság 68 indikátor 
(szakmai szempont) meglétét keresi és 
súlypontozza. Mindezeket még felso-
rolni is sok, nemhogy elkészíteni! Egy 
kész portfólió átlag 100 oldal körüli (az 
enyém meghaladta a 140 oldalt)!

A portfóliók feltöltési határideje 
minden év november 25. A következő 
naptári évben zajlik a minősítési eljá-
rás 2. szakasza, amikor is egy három 
tagú bizottság előtt kell számot adni a 
pedagógusnak szakmai tudásáról. Ek-
kor 2 tanítási órát kell a bizottság előtt 
megtartani, természetesen az óratervet 
és a tematikus tervet a portfóliónál be-
mutatott módon kell hozzá elkészíteni. 
Az óra megbeszélése után egy 15 perces 
vetített prezentációval kell megvédeni 
a portfóliót, majd az 1 héttel az eljárás 

előtt megkapott szakmai kérdésekre kell 
válaszolni. Az órák elemzése, a pre-
zentáció és a kérdések megválaszolása 
mintegy 2 óra hosszát vesz igénybe. A 
minősítő bizottság százalékosan össze-
síti a pedagógus munkáját. A Pedagógus 
2. fokozat eléréséhez minimum 75%-ot 
kell elérni. Ha ez nem sikerül, a peda-
gógus 2 év elteltével újra végigmehet a 
minősítő eljáráson (nem kevés, úgy tu-
dom, jelenleg 75 000 Ft ellenében), ha 
ekkor is sikertelen, nem taníthat tovább.

Ha a Pedagógus 2.-be jutottak még 
éreznek magukban erőt, energiát, to-
vább is léphetnek Mesterpedagógus és 
Kutatótanár szintekre. Ez újabb portfó-
lió készítését és egyéb szakmai munká-
kat követel a jelentkezőktől.

Iskolánkban eddig már többen is si-
keresen minősültek. Kálóczi Zsófia és 
Boros Kornél gyakornokként kezdtek 
nálunk, tavaly mindketten Pedagógus 
1. fokozatba léptek. Nekik 2024-2026. 
között kötelezően újra kell minősülni-
ük, hogy Pedagógus 2.-be lépjenek. Ez 
év novemberéig töltik fel portfólióju-
kat, így jövőre minősülnek Horváthné 
Dékány Judit és Bodor Gabriella. Idén 
ősszel sikeres vizsgát tett Szenekné 
Édes Kornélia és Fajka József. A ko-
rábbi években minősült Balogh János-
né, Horváth Tibor, Tóthné Nagy Ilona, 
Golovicsné Oláh Ágota. Tantestületünk 
többi tagja még az eljárás előtt áll, de 
sok idejük nekik sincs a jelentkezésre, 
ugyanis 2022-ig valamennyi pedagó-
gusnak le kell tennie a minősítő vizsgát.                                  

Szenekné Édes Kornélia
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Szeretünk bábszínházba járni a gye-
rekekkel. Nagy várakozással utaztunk 
most is Kecskemétre. Teltház előtt 
gördült fel a függöny.
A történet megragadta a gyerekek fi-
gyelmét, volt benne királyfi, királylány, 
sok-sok állat. Mindannyian Boldizsár 
királyfi és Hanga, az állatok nyelvét 
is értő bátor leány szerelmének szur-
koltunk, de közbeszólt Mimóza király-
nő, aki a királyfit madárrá változtatta. 
Zene volt füleinknek a vidám, ritmu-
sos, gitárral, harmónikával, ütős hang-
szerekkel kísért dallamvilág. Többen 
önkéntelenül is tapsoltak, járt a lábuk; 
válluk és fejük is mozgott. Különleges 
meseelemként láttuk, hogy itt a bátor 
leány indult a királyfi visszahódítására 
és persze sikerrel járt.
Minden jó, ha a vége jó, megszabadult 
Boldizsár az átoktól és Hangával meg-
találták a boldogságot.

Bodor Gabriella

A zöld madár a bábszínházban

Bozsik Hanna

Farkas Zoé

Gyenes Fanni

Horváth BenceVarga Viktor
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Nyílt nap a Katica csoportban

November 13-án a Katica cso-
portba járó gyerekek szülei lehe-
tőséget kaptak, hogy nyílt nap ke-
retében egy délelőttöt tölthessenek 
gyerekükkel az óvodában. Nagyon 

örültem, hogy a legtöbb szülő élt 
ezzel a lehetőséggel, sőt több olyan 
család is volt, ahol az édesanya és 
az édesapa is jelen volt. A délelőtt 
mozgás tevékenységgel kezdődött. 

Mivel még csak kiscsoportosok a 
gyerekek, volt, aki csak az anyuká-
ja öléből nézte, hogyan tornáznak, 
játszanak társai. A tízóraizás kö-
vette a foglalkozást, ezután a szü-
lők bekapcsolódhattak a játékba. A 
gyerekek örömmel mutatták meg, 
melyik a kedvenc játékuk: Épültek 
a várak, a vasút, a babakonyhá-
ban készültek a finomabbnál fino-
mabb ételek, öltöztették, dajkálták 
a babákat. A délelőtt jó lehetőséget 
nyújtott, hogy a szülők bepillantást 
nyerjenek az óvodai szokás, sza-
bályrendszerbe, gyermekük tevé-
kenységébe, az óvónővel és a tár-
sakkal történő együttműködésbe.  
Nagy élmény volt a gyerekeknek 
is, hogy szüleik ezt a délelőttöt ne-
kik ajándékozták. Remélem, vala-
mennyien jól érezték magukat!

Tóth Mihályné

Nyílt nap a Nyuszi csoportban

Minden nevelési évben két al-
kalom áll a szülők rendelkezé-
sére, hogy betekintést nyerjenek 
a gyermekük egy délelőttjébe az 
óvodában. Az első alkalomra 2018. 
november 7-én került sor a Nyu-
szi csoportban. Az óvoda kapui 8 

órakor megnyíltak és érkezés után 
a szülők a szabad játék keretein 
belül játszhattak gyermekükkel. 
Ezek után a folyamatos tízóraizást 
tekinthették meg. Márton napja kö-
zeledtével a hét témája ehhez kap-
csolódott, így tízórai után egy vers-

kezdeményezést láthattak a szülők, 
ahol Tordon Ákos Libasorban 
című versével ismerkedtek meg a 
gyerekek. Ezt követően pedig egy 
vizuális kezdeményezés során libát 
ragasztottunk kukoricából, vattá-
ból és pattogatott kukoricából. A 
tevékenység után összerakodtunk, 
majd a szőnyegre leülve elfogyasz-
tottuk a gyümölcsöt. A délelőtt az 
udvaron folytatódott, ahol a szülők 
bekapcsolódhattak a gyermekük 
játékába. A déli harangszó bezárta 
az óvoda kapuit és a gyerekek el-
köszöntek szüleiktől. Ezt a napot 
minden évben nagyon várják a 
gyerekek és a szülők is, hisz ilyen-
kor tényleg csak egymásra figyel 
a szülő-gyermek ebben a rohanó 
világban. A csoportunkban szinte 
minden kisgyerek édesanyja vagy 
édesapja vagy éppen nagymamája 
jelen volt.

Forgó Adrienn
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Az ősszel folytatódtak a Könyvtár-
mozis, jogdíjmentes vetítések a könyv-
tárban. Különösen nagy hangsúlyt 
kaptak az ifjúságnak, gyerekeknek, óvo-
dásoknak tartott vetítések. 

Számtalan régi filmklasszikusokkal 
ismerkedhettek meg a jelenlévők, me-
lyek között akadt bőven irodalmi alko-
tásból megszületett film is, mint például 
a Légy jó mindhalálig. Mindezek a ve-
títések új szemszögből tudnak egy-egy 
irodalmi alkotást, vagy éppen régi kort 
megvilágítani. 

Az óvodás vendégek a vetítéseinek 
keretében olyan gyerekfilmeket tekint-
hettek meg, mint például Vízipók, vagy 
a Magyar népmesék különböző részei. 
A foglalkozások második részében a 
kicsik a könyvtár számukra fenntartott, 
könyves részlegével ismerkedtek. A leg-
különfélébb, számukra hasznos könyve-
ket vehették a kezükbe, ismerkedhettek 
velük és a könyvtár fejlesztő játékaival 
játszhattak segítők kezek felügyeleté-
vel. Szabadon válogathattak, keresgél-
hettek a könyvek között. Nem is akadt 

olyan ovis, aki ne talált volna számára 
hasznos, érdekes könyvet. A foglalko-
zás végén a kicsik együtt választották 
ki azon könyveket, amelyeket kikölcsö-
nöztek és magukkal vittek az óvodába.

A tél folyamán a vetítések tovább 
fognak folytatódni és reményeink sze-
rint az óvodások, az iskolások, az ifjú-
ság még számtalan régi, értéket rejtő, ér-
tékteremtő alkotással fog tudni továbbra 
is megismerkedni. 

A jövő évben is szeretnénk többször 

is, a korábbi évhez hasonlóan, az óvó-
nőkkel közösen programokat, könyvtá-
ri foglalkozásokat tartani a kicsiknek, 
hogy minél jobban hozzászokjanak a 
könyvek, a mesék és a versek világá-
hoz. Egyúttal bíztatunk minden szülőt, 
hogy minél többször hozza el maga is 
a könyvtárba a kicsiket, hogy közösen 
válasszanak könyveket, illetve akik még 
nem iratkoztak be azok is tegyék meg, 
hisz minden teljesen ingyenes és szám-
talan előnnyel jár a gyerek fejlődésében.

Könyvtármozi az ifjúságnak, gyerekeknek, óvodásoknak

Pályaválasztási foglalkozás a könyvtárban

„Tűzoltó leszel, s katona! / Vadakat 
terelő juhász!” – mondja József Attila 
Altató című versében. Bizony, már a kis 
óvodások is el-elgondolkodnak azon, mi 
lesz belőlük, ha nagyok lesznek. De ez a 
kérdés az általános iskola utolsó két évé-
ben már komoly fejtörést okoz gyermeke-
inknek, hiszen hamarosan valódi döntést 
kell hozniuk.

A pályaválasztást megkönnyítendő a 
7. osztályosok a művelődési ház – könyv-

tár – IKSZT szervezésében pályaválasz-
tási foglalkozáson vehettek részt, melyet 
Bársony István, a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara pályaorien-
tációs tanácsadója tartott.

Először áttekintették, melyek is azok 
a legfontosabb kérdések, melyeket szem 
előtt kell tartani: mi érdekel minket, mi-
lyenek a jegyeink, milyen elhelyezke-
dési lehetőségek vannak a környéken. 
Az előadó ismertette, melyek a környék 

hiányszakmái, mely ágazatok keresnek 
leginkább munkaerőt. Ezt követően az 
iskolatípusokat tekintették át. Ez azért 
is volt nagyon fontos, mert az elmúlt 
években nagyon nagy átalakításon esett 
át a középiskolai oktatás. Megváltoztak 
az iskolatípusok elnevezései, az oktatás 
formái, megjelent a duális képzés. Az is 
fontos lehet az iskolaválasztásban, hogy 
komoly pénzbeli támogatásban illetve 
ösztöndíjban is részesülhetnek a szakmát 
tanulók. Nagyon fontos, hogy mindenki 
ismerje ezeket a lehetőségeket!

Végezetül a diákok megtekinthettek 
egy német rövidfilmet, mely azt mutatta 
be, milyen lenne a világ szakmák és szak-
emberek nélkül. Jókat derült mindenki 
a jeleneteken, bár azért a történet vége 
elgondolkodtató volt: bizony, szakmák 
és szakemberek hiányában az emberiség 
visszahullana az őskori állapotokba.

Mindezek szem előtt tartásával itt áll 
a feladat diákjaink előtt: olyan szakmát 
választani, melyben örömüket lelik. Hisz 
már a Krisztus előtti 5. században is ezt 
a tanácsot adta Konfuciusz az akkori fi-
ataloknak: „Válassz olyan munkát, amit 
szeretsz csinálni, és soha életedben nem 
kell dolgoznod!”



8. ol dal NYÁRLŐRINCI HÍR MON DÓ

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KARÁCSONYI KÉZMŰVES 
FOGLALKOZÁS 

Az iskolában 2018. december 01-jén  

08:30-11:30 óráig. 

Amit készíteni lehet: 

• adventi koszorú, 
• quilling fenyődísz, 
• képeslap, 
• karácsonyfadísz 

különböző technikával, 
• mécsestartó, 
• gyertyadíszítés, 
• üvegmatrica. 

Hozz magaddal:  
• ollót, ceruzát, 
• koszorúhoz alapot, gyertyát,  

és amivel díszíteni szeretnél. 

 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 
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A bajnokság felénél kilencedik helyen áll a csapat
Véget ért a megyei II. osztályú 

labdarúgó bajnokság őszi szezonja. 
A felnőtt csapat a kilencedik helyen 
végzett. 

Négy győzelem, három döntetlen 
és hat vereség áll a tabellán a csapat 
neve mellett, amivel tizenöt pontot 
lehetett gyűjteni. Huszonhárom gólt 
lőttek, tizennyolcat kaptak. Volt ennél 
jobb, de rosszabb eredmény is. A még 
nem közölt mérkőzésekről néhány 
mondat.

A 12. fordulóban Kerekegyhá-
zára látogatott a csapat. Tudni kell 
az ottani pályáról, hogy felújították. 
A korábbit megfordították és kettőt 
tettek egymás mellé. Így sokkal ki-
sebb lett. Több játékos és szakember 
szerint a régi jobb volt, de ez legyen 
a kerekegyháziak problémája. Any-
nyival talán kedvezőbb volt, hogy a 
nyárlőrinci pálya sem túl nagy, így 
gyakorlatilag ugyanazokat az eleme-
ket lehetett ott is gyakorolni, mint itt-
hon. A hazaiak nem titkolt szándéka 
az, hogy megnyerjék a bajnokságot és 
egy osztállyal feljebb lépjenek. Ennek 
megfelelően az U 19-es csapatukat 
már magasabb osztályban szerepel-
tetik, így a nyárlőrinci fiatalok nem 
találkoztak velük. Ami a felnőtt csa-
patot illeti, ezúttal nem tudtak pontot 
szerezni. Ha reálisan nézzük a lehe-
tőségeket, akkor kevesen is voltak 
olyanok, akik abban reménykedtek, 
hogy ez sikerülhet. A hazaiak negyed 
óra elteltével megszerezték a vezetést 
és ez megnyugtatta őket. Megszaba-
dultak attól, hogy gólt kell rúgni, mert 
különben nem lesz meg a három pont. 
Az első félidőben nem is esett több ta-
lálat. A második játékrészben növelni 
tudta előnyét a Kerekegyháza, és ez 
már azt is jelentette, hogy meg tudják 
tartani az eredményt. Kerekegyháza–
Nyárlőrinc 2–0 (1–0).

A tizenharmadik fordulóban Kun-
szállást fogadtuk, akik az elmúlt év-
ben még magasabb, az I. osztályban 
rúgták a labdát. Ennek megfelelően 
úgy is kell őket kezelni. Tapasztalt já-
tékosok, minden rutinnal megkenve. 
Évek óta együtt játszanak, így nagyon 

összeszoktak. Képesek váratlan, de 
meglepő eredményekre is. Ezúttal 
azonban kemény ellenfélre találtak. 
Nem sikerült bevenniük a nyárlőrinci 
kaput, igaz, mi sem találtunk az övé-
kébe. Bár mind a két csapatnak voltak 
lehetőségeik, de ezúttal jól működtek 
a védelmek. Sajnos, és ez csak a mi 
csatárainkra értendő nem voltak gó-
lerősek. Persze a játékban ez is ben-
ne van, egy ilyen csapat ellen, mint 
a Kunszállás a döntetlennek is örül-
ni kell, hazai pályán is. Nyárlőrinc–
Kunszállás 0–0. Ifjúsági eredmény: 
4–1

A bajnokság két első fordulóját a 
nyáron elhalasztották, amit most az 
ősszel játszottak le a csapatok. Az 
első fordulóban a Kiskunfélegyházi 
HTK II volt az ellenfelünk. Ekkorra 
már kialakult a csapat magja, amit 
főleg fiatal játékosok alkotnak, így 
reális esélynek tűnt a pont, esetleg 
pontok szerzése. A mérkőzés jól is 
indult, mert Böde Gábor révén már a 
17. percben megszereztük a vezetést. 
Nem lehetett azonban sokáig örülni, 
mert a következő vendégtámadás is 
gólt eredményezett. Az egykoron Ti-
szaalpáron játszó Zs. Juhász István-
nak sikerült a hálóba találnia. A má-
sodik játékrészben a hazaiak kezdtek 
jobban és a szintén tapasztalt Szabó 
Tamás révén előnyhöz jutottak. A 
fiúk mindent megpróbáltak annak ér-
dekében, hogy kiegyenlítsenek. Úgy 
tűnt, hogy ez nem fog sikerülni, de a 

89. percben Németh Gézának mégis 
sikerült bevennie a kiskunfélegyhá-
zi kaput. Az egy pont megszerzése 
teljesen jogos volt. Kiskunfélegyhá-
zi Honvéd TK II 2–2 (1–1). Mivel a 
kiskunfélegyháziaknak egy megyei 
I. osztályú csapatuk is van, az U19-
es labdarúgóik abban a bajnokságban 
szerepelnek, így a mi fiataljainknak 
ezúttal sem kellett pályára lépniük.

A bajnokság őszi utolsó mérkő-
zését Kiskunmajsa ellen vívta csapa-
tunk. A kérdés az volt, hogy sikerül-e 
megtartani a középmezőnyben elfog-
lalt helyünket. Ehhez feltétlenül le 
kellett győzni ellenfelünket. A csapat 
minden tagja átérezte ennek felelős-
ségét, és ennek megfelelően játszot-
tak. Főleg az első félidő volt imponá-
ló. Ekkor szinte minden bejött, nem 
csak a cselek, de a ziccerek is. Az 
első találatot Kulcsár Gábor szerezte 
a 13. percben, ami jótékonyan hatott 
mindenkire. A 27. percben Hajagos 
Miklós tudta növelni az előnyt, amit 
Faragó Sándor még fokozni tudott. 
Háromgólos előnnyel mentek szü-
netre a fiúk, ami megnyugtató előny-
nek számított. Nem akartak azon-
ban semmit sem a véletlenre bízni, 
ezért Kulcsár Gábor az 50. percben 
megduplázta góljainak a számát. A 
kiskunmajsaiaknak erre nem volt 
válaszuk, így magabiztos, jó játék-
kal sikerült megnyerni a mérkőzést. 
Nyárlőrinc–Kiskunmajsa 4–0 (3–0). 
Ifjúsági eredmény: 3–1
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 Jótékonysági Szilveszteri Tűzoltó Bál
Kérjük segítségüket, hogy mi is segíthessünk!

Sárkánymesére emlékezzetek,
Ismét szilveszterre készülődjetek!
A nagy sárkány most más ruhába öltözik,
Reméljük vele a jókedv is ideköltözik!
A nyárlőrinci tűzoltók szervezkednek,
A jó buli érdekében intézkednek.
Rotyog majd a bográcsban a sok finom étek,
Fiúk bajsza ragacsos lesz? egyáltalán nem vétek!
Pite és kalács illata levegőbe illan,
Lány és gyermek szemekben huncutság csillan.
Sör, bor, pálinka sok-sok lecsusszanhat,
Tűzijáték, tombola, tánc sem hiányozhat.
Belépőjegy, ülésrend máris intézhető,
Mindez a pékségben kivitelezhető.

Időpont:
2018. december 31. Vendégvárás 18 órától.
Helyszín: Nyárlőrinc, Sportcsarnok.
Műsor: Meglepetés 
Hangulat felelős: Szabó Pista és zenekara

Támogatói jegy ára: 6 000 Ft. Gyerekjegy: 3 000 Ft.

Névre szóló tombola megvásárlására is lehetőség
van a pékségben!
Kérjük, hogy megjelenésükkel, tombolatárgyaikkal,
süteménnyel és egyéb felajánlásaikkal támogassák
Tűzoltó Egyesületünket!

Információ:
Balla István ,,Patyó”: +36 70 279 4470, 
Balla Gergő: +36 70 340 6222
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Pótszilveszteri Bál Nyárlőrincen!
2019. január 19-én a szülők jótékonysági bált

szerveznek az iskolás gyermekek hétköznapi életének 
boldogabbá tételéért.

Célunk gyermeknap, sport programok támogatása,
iskolaudvar szépítése.

Jöjjön el, ezáltal támogassa a kezdeményezést!
Jegyek a Baranyi Pékségben december közepétől

vásárolhatók

Tisztelt Nyárlőrinci Lakosok
és Vállalkozók!

Ezúton szeretnénk megköszön-
ni önöknek, hogy a 2018-as év-
ben is támogatták adójuk 1%-ával 
és felajánlásaikkal az Egészséges 
Ifjúságért Alapítványt!

A befolyt összegből az idei év-
ben sikeresen tudtuk támogatni:

- a korcsolyázó gyermekek bér-
letváltását

- a tavasz folyamán megrende-
zett Buzás János Emlék Futóver-
senyt,

- a tanév végén kiosztásra került 
jutalomkönyveket,

- a különböző megrendezett is-
kolai versenyek, mint diákolimpia, 
helyesírási és szavalóverseny ne-
vezési díjait,

- a nyáron megszervezett sport 
tábort is.

Folyamatban van a játszótér tá-
mogatása, új iskolai bútorok (pa-
dok+székek) vásárlása, tantermek 
felújítása, az 1-től a 8. osztályos 
gyermekek korcsoportjának meg-
felelő fejlesztő programok szerve-
zése.

Az elkövetkező években is bí-
zunk benne, hogy továbbra is tá-
mogatják alapítványunkat adójuk 
1%-ával, személyes felajánlások-
kal, és ez által, folytatni tudjuk a 
már elkezdett sikeres folyamatot!

Egészséges Ifjúságért
Alapítvány

52000025-16200182-00000000
Fókusz Takarékszövetkezet

Anya köny vi 
hí rek

Akiket nagyon 
vártunk: 
Fekete Dzseni-
fer (anyja neve: 
Simon Betti-

na), Köteles-Dudás Ábel (Du-
dás Evelin).

Akiket elveszítet-
tünk:
Vincze Tibor József 
(1944), Nagy Fe-
rencné Takács Má-
ria (1953), Puskás Ferencné 
Csille Etelka (1933), Pető La-
jos Imre (1935).
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NYÁRLŐRINCI HÍR MON DÓ
Nyárlőrinc Köz ség Ön kor mány za tá nak köz éle ti lap ja

Meg je le nik min den hó nap ban
Szerkesztő: Szenekné Édes Kornélia
A szer kesz tő ség tag ja: Jokhel Árpád

"Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 163/583/1/2007.
nyilvántartási száma alatt szerepel."

Ké szült a ti sza kécs kei
Kécske Nyom da Kft. nyom dá já ban

Fe le lős ve ze tő: Tóth Gé za

Ingyeneshirdetésiszelvény
Hir de tés szö ve ge: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Ap ró hir de té sek le ad ha tók az ál ta lá nos is ko la gond no ki iro dá já ban hét
főtőlpéntekigmunkaidőben.Ahirdetésekszövegéthirdetőinktőlkészen
kapjuk.Azabban foglaltakért a kiadósemmilyenanyagi,  jogi felelõs
ségetnemvállal.Kéziratokatnemőrzünkmegésnemküldünkvissza.
Csakhirdetésiszelvényenleadotthirdetéseketfogadunkel.

KÖZÉRDEKŰTELEFONSZÁMOK
Pol gár mes te ri hi va tal: 343-013, 343-019, 589-001, 
589-019
Mű ve lő dé si ház: 343-076, 589-009
Or vo sok: dr. Kuczka Ju dit 06-20/453-4451, 343-121
Ke hely Gyógy szer tár, te le fon szám: 76/342-517
Tűz ol tó ság Kecs ke mét: 502-810
Se gély hí vó: 105
Rend őr ség Kecs ke mét: 484-684
Se gély hí vó: 107
Körzeti megbízott: Koós István 06-70/368-4397
Men tők Kecs ke mét: 486-511, 478-119
Se gély hí vó: 104
Pol gár őr ség, Kiss Fe renc: 06-30/621-7600
Gyer mek jó lé ti szol gá lat és csa lád se gí tő
Horváthné Dékány Ju dit: 343-590, 06-30/262-7486
Vé dő nő, Tú ri Istvánné: 06-30/612-2993
Fog or vos: dr. Né meth Lász ló 321-009
Jogosult állatorvos: Dr. Pitti Lajos 06-30/925-4249
Hatósági ál lat or vos: Dr. Pesír Zoltán 06-20/361-9330
Nyárlőrinc Község Temetkezési Vállalkozója: 
Himalája Blue Kft. Képviselő: Szénási Bertalan. 
Telefonszám:  76/449-044, mobil: 20/9571060

Köny ve lést és
könyv vizs gá la tot vál la lok:

Egyé ni vál lal ko zók, ős ter me lők, ma gán sze mé-
lyek, Kft-k, Bt-k, ala pít vá nyok ré szé re, tel jes 
kö rű APEH - és TB-ügyintézéssel, kép vi se let-
tel. Ha von ta tá jé koz ta tást kap vál lal ko zá sa ered-
mé nyé ről, áfá já ról, a köny ve lést így pon to san 
tud ja kö vet ni. Igény sze rint a köny ve lé si anya-
gért el me gyek.

AZ IRO DA NYIT VA TAR TÁ SA
hét fő től szom ba tig 8 - 18 órá ig.

Te le fo nos egyez te tés alap ján csak egy főt fo ga dok 
a tel jes diszk ré ció ér de ké ben. Ké rem, vá las  szon 
en gem, ha csa lá di as kör nye ze tet és nem "tö meg-
köny ve lő iro dát" ke res.

Vargáné Farkasházi Or so lya
•  76/343-219, 06/30/266-8536

Vicc
Apuka nyakába veszi kislányát, de amikor a gyerek már jó ideje 
az apja haját húzogatja, az rászól:
- Kislányom, hagyd már abba, fáj, ha húzod a hajam.
Mire a gyerek duzzogva:
- Jó, akkor nem keresem tovább a rágógumimat.

* * *
Lacikát először viszik komolyzenei hangversenyre. A gyerek 
meglehetősen unja az egészet, fészkelődik, majd megkérdezi:
- Anyu, az mi annak a bácsinak a kezében?
- Az a nagybőgő.
- És ha sikerül végre kettévágnia, akkor hazamehetünk?

* * *
- Anyuka drága, miért nem telefonált, hogy jön? - kérdi a vő az 
anyósától.
- Azért fiam, mert látni akartalak...

* * *
Házsártos feleség mondja a férjének:
- Mennyivel jobban tettem volna, ha magához az ördöghöz 
mentem volna feleségül!
- Erre ne is gondolj! Közeli rokonok nem házasodhatnak!

* * *
A polgármester összefut a Gazsival és kérdezi tőle:
- Te Gazsi, hát miért nem segítesz a többieknek és mégy ki a 
gátra dolgozni? Hamarosan mindnyájunkat elönt a Tisza!
- Drága polgármester úr, mondja már meg nekem, hogy ez kö-
zügy vagy magánügy?
- Közügy ez bizony!
- Na látja polgármester úr, ettől vagyok én 3 évre eltiltva! 


